Uchwała nr VI/33/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 ) i art. 18 ust. 2, pkt 14,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128,) i po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Komisji Finansowo- Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY

§1
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej miasta Tczewa uchwala się
program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, których wiedza i osiągnięcia
wykraczają poza wymagania programowe szkół (uczelni), w których się kształcą lub osiągają
inne znaczące osiągnięcia.
§2
Ilekroć w programie mówi się o:
1) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, po ukończeniu
pierwszej klasy,
2) studencie – rozumie się przez to studenta uczelni wyższej studiów dziennych do
26 roku życia,
3) programie – rozumie się przez to niniejszy program wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
§3
1. Program jest skierowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz studentów, mających stałe zameldowanie na terenie miasta
Tczewa.
2. Program ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów i studentów w różnych
dziedzinach życia oraz promocję osiągnięć nagrodzonych uczniów i studentów.
3. Z programu mogą korzystać absolwenci szkół i uczelni którzy ukończyli je w roku
kalendarzowym, w którym przyznawana jest nagroda.

4. W budżecie miasta na realizację programu zabezpiecza się corocznie środki finansowe w
wysokości określonej w budżecie miasta na dany rok.
§4
1. W ramach programu Prezydent Miasta Tczewa:
1) przyznaje nagrody w formie rzeczowej lub finansowej,
2) zapewnia promocję osiągnięć nagrodzonych.
2. Wysokość jednorazowej nagrody określonej w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty
2 000 zł.
3. Promocja nagrodzonych i ich osiągnięć jest prowadzona poprzez
1) publikację w:
- Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”,
- Internecie, na stronie internetowej miasta Tczewa,
2) różne formy prezentacji w ramach działalności gminnych jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury
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§5
Przyznanie nagrody ma na celu wspieranie rozwoju uczniów/studentów, którzy dzięki
swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie bardzo
wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać.
Nagrodę przyznaje się jednorazowo i nie ma ona charakteru socjalnego.
Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek począwszy do
roku szkolnego 2006/2007 za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia artystyczne.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje
uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają następujące
warunki:
1) są laureatami lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad
przedmiotowych lub uzyskują wybitne osiągnięcia pozaszkolne,
2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje
studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające tematycznie poza program
nauczania szkoły wyższej,
2) zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy
rok studiów
3) uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8
4) nie przebywają na urlopie dziekańskim,
5) nie powtarzali i nie powtarzają roku.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje
uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach
o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
2) są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz spełniają wymagania
określone dla uczniów w ust. 4 pkt 2 i dla studentów w ust. 5 pkt 4 i 5.

7. Nagroda rzeczowa może mieć formę:
1) udostępniania:
a) sal znajdujących się w Tczewskim Domu Kultury, w tym sali
widowiskowej, na potrzeby prezentacji osiągnięć,
b) sal znajdujących się w Centrum Wystawienniczo - Regionalnym Dolnej
Wisły, na potrzeby organizacji wystaw, jako miejsce spotkań, prowadzenia
warsztatów i innej działalności dotyczącej promocji osiągnięć,
2) ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących
zorganizowania wystawy, pokazu lub prelekcji dotyczących osiągnięć
nagrodzonego, a w szczególności kosztów transportu i dojazdu.
§6
Zgłaszanie kandydatów
1. Z wnioskami o nagrodę mogą występować:
1) dyrektorzy – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych,
2) rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
3) pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci,
4) studenci,
5) dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
6) dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury,
7) dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły,
8) dyrektor Szkoły Muzycznej w Tczewie,
9) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących
uczniami lub studentami.
2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać co najmniej:
1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata do nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania, telefon, nazwę szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza,
klasę/rok studiów),
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się
o nagrodę.
3. Ponadto do wniosku o nagrodę należy dołączyć:
1) potwierdzoną kopię świadectwa/indeksu, kartę ocen semestralnych wystawioną
przez dyrektora szkoły/dziekana wydziału wyższej uczelni,
2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce,
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.
4. Wnioski o nagrodę należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Tczewie do dnia 31 sierpnia każdego roku.
§7
Tryb przyznania nagród
1.Wnioski o nagrodę opiniuje komisja, w skład której wchodzą:
1) zastępca prezydenta miasta Tczewa do spraw społecznych – przewodniczący,
2) członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie,
3) naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tczewie,
4) dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury,
5) dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
6) dyrektor Szkoły Muzycznej w Tczewie.
lub upoważnieni przez nich pracownicy.

2. Dokumentację stanowią:
1) kompletne wnioski o nagrodę,
2) protokoły z posiedzeń komisji przyznającej nagrody.
3. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy z członków komisji przy ocenie wniosków posługuje się oceną punktową,
przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną w skali od 1-10. O końcowej
ocenie poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona, jako średnia
arytmetyczna z ocen wszystkich członków komisji.
5. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
3 członków.
6. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący Komisji w terminie do dnia 30 września
każdego roku.
7. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody podejmuje Prezydent Miasta
Tczewa, na podstawie protokołu przedłożonego przez komisję.
8. Decyzja Prezydent Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przyznać nagrodę
w formie rzeczowej po zaopiniowaniu przez komisję określoną w ust. 1 z pominięciem
terminów określonych w § 6 ust. 4 i § 7 ust. 6.
§8
W sprawach nieuregulowanych w programie decyzje podejmuje Prezydent Miasta.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym
„Panorama Miasta”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie
W oparciu o art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tworzy się lokalny
program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Zadaniem tego programu jest tworzenie dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy oraz
promowanie najlepszych uczniów i studentów, mieszkańców miasta Tczewa. Program ma na
celu wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się
nadal rozwijać.

